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Panther gaffellyftvagn  
- enkel palltransport
Optimala arbetsförhållanden för användaren. Det 
ergonomiska handtaget och de stora styrhjulen, 
säkrar en minimal igångkörningskraft och en ergo-
nomiskt riktig hantering av tunga lastpallar både då 
man skjuter och drar lasten.

Panther har en snygg design med avrundade 
former. Skonsamt mot både omgivning, pallar och 
gods.

Konstruktionen förebygger arbetsskador och förslit-
ningar på användaren. Fokus är satt på använda-
rens säkerhet och ergonomiska arbetsförhållanden. 
Exempelvis ger handtagets ergonomiskt riktiga 
greppvinklar användaren ett behagligt grepp.

Hög kvalitet genom utvecklade testmetoder och ett 
nära samarbete med experter inom både säkerhet 
och hälsovård.

Permanent

quicklyft
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Tekniska specifikationer
Panther är en smidig, kraftig och stabil 
gaffellyftvagn vilket säkrar en lätt 
transport av många olika lastpallar.

Optimal manövrering och maximalt 
platsutnyttjande uppnås tack vare:
l ett mycket kort byggmått bak gafflarna
l en låg egenvikt och en stor styrvinkel

Lång livslängd och låga underhållskost-
nader uppnås tack vare:
l en kraftig konstruktion
l testad med upp till 46.000 lyft

Ljudlös transport uppnås tack vare:
l friktionsdämpade rörliga delar
l fina toleranser

Gaffellyftvagnarna finns också i rostfria 
och explosionssäkrade utföranden.

Även i mycket trånga områden får man en problemfri 
hantering av godset.

Justerbar gaffelhöjd - inga problem med låga och nerslitna 
pallar.

Vi erbjuder också kundanpassade lösningar. 
Fråga efter mer information eller besök www.logitrans.com

Det ergonomiska handtaget ger  
ett avslappnat grepp. Möjlighet till 
märkning med namn/avdelning.

Glidskenor vid gaffelspetsarna 
gör att Panther lätt kan köras in 
och ur pallar.

Företagets namn/logo kan 
skäras ut i gaffelbröstet.

Permanent quicklyft. Möjlighet till olika hjulmonteringar 
som passar användarens behov.

Panther kan levereras med 
många olika gaffellängder.

Produkt (mått i mm) 1672 1682 2572 2582 3072 3082

Kapacitet i kg 1600 2500 3000

Lyfthöjd h3 h13 + 120

Gaffellängd l 600, 810, 970, 1140 600, 810, 915, 970, 1066, 1140, 
1220, 1520, 1800, 2000, 2400*

600, 810, 915, 970,
1140, 1220, 1520

Bygghöjd h1 h13 + 412

Totalbredd b5 450 520, 680 520, 680

Längd utan gafflar l2 335

Totallängd l1 l + 335

Gaffelbredd e 125 160

Hjulavstånd y l + 25

Totalhöjd h14 1170

Nedsänkt gaffelhöjd – inställbart h13 75 til 83 85 til 93 75 til 83 85 til 93 75 til 83 85 til 93

Tyngdpunktsavstånd c l / 2

Frigång m2 h13 - 47

Styrvinkel 220°

Gaffelhjul – enkel  Ø75 x 68 Ø85 x 68 Ø75 x 90 Ø85 x 90

Gaffelhjul – boggie Ø75 x 68 Ø85 x 68 Ø75 x 68 Ø85 x 68

Styrhjul Ø200 x 50

Egenvikt 59 kg (450 x 1140) 62 kg (520 x 1140) 68 kg (520 x 1140)

* Reducerad kapacitet 1500 kg


